
                       
ZARZĄDZENIE NR 51 

BURMISTRZA  MIASTA I  GMINY  W  RYDZYNIE Z  DNIA 08 czerwca 2017 r.            
 

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm. ) 
Burmistrz Miasta i Gminy w Rydzynie zarządza co następuje: 

 
§   1 

Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 
 

L.p. Oznaczenie 
ewidencyjne oraz 

powierzchnia 
nieruchomości 

Nr księgi 
wieczystej 

Położenie 
nieruchomości / 

oznaczenie gruntu 

Opis  
nieruchomości 

Przeznaczenie nieruchomości w 
miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego 

Forma sprzedaży Cena 
 nieruchomości 

netto 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
170/1 - pow. 0,0065 ha 
171/3 - pow. 0,0960 ha 
171/4 – pow.0,1833 ha 
 
Łącznie powierzchnia – 
0,2858 ha 

 
PO1L/00036732/1 
PO1L/00036731/4 

 

KŁODA 
 

STREFA 
PRZEMYSŁOWA 

 
Nieruchomość 
niezabudowana, 
nieogrodzona, 
niezagospodarowana 
 
 

 
Działka nr 170/1: 
Częściowo 2P-teren zabudowy 
produkcyjnej, składowej i usługowej, 
częściowo 6WS/ZI – teren rowu 
melioracji szczegółowych wraz z pasem 
konserwacyjnym (zieleń) 
Działka nr 171/3: 
Częściowo 2P-teren zabudowy 
produkcyjnej, składowej i usługowej, 
częściowo na terenach 7ZI-teren zieleni 
urządzonej, izolacyjnej 
Działka nr 171/4 – 2P-teren zabudowy 
produkcyjnej, składowej i usługowej 

 
Sprzedaż 
bezprzetargowa na 
polepszenie 
nieruchomości 
przyległej oznaczonej 
nr 170/5 i 171/9 
położonej w Kłodzie.  

 
115 000,00 zł 

netto 
+ 

obowiązujący 
podatek VAT w 
wysokości 23% 

 
§  2 

 
1. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 14 czerwca 2017 r. do dnia 05 lipca 2017 r. 
2. Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Rydzyna oraz opublikowany na stronie UMiG www.rydzyna.pl   
3. Informacja o wywieszeniu wykazu zostaje umieszczona w prasie lokalnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna.  
4. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami (Dz.U z 2015 poz. 1774 ) mogą składać wnioski  w ciągu 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, najpóźniej do dnia 28 lipca 2017 r. 
 

§  3 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
              Burmistrz 
             /-/ mgr Kornel Malcherek 
Wywieszona na tablicy ogłoszeń dnia ………………………… 
Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia ………………………………… 

http://www.rydzyna.pl/

